
EHBO
Er ligt een
lichaam op straat.
Wat doe je dan?
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Je treft op straat
een dode aan,

wat doe je?
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Tips
Overzicht�houden,
kalm�blijven

„Het�eerste�wat�je�moet�doen
als�je�met�een�noodsituatie
wordt�geconfronteerd�is�an-
dere�voorbijgangers�aan-
s�p�re�ke�n”,�zegt�Frits�de�Vries,
wijkagent�in�Haarlem�en�al�veer-
tig�jaar�politieman.�„Samen�met
anderen�kun�je�meer�dan�in�je
eentje.�Een�paar�jaar�geleden
raakte�hier�in�Haarlem�een�auto
te�water.�Een�aantal�mensen
heeft�toen�gezamenlijk�de�be-
stuurder�gered.�Ik�heb�er�des-
tijds�voor�gezorgd�dat�ze�een
onderscheiding�kregen.�De
groep�komt�nog�geregeld�bij�el-
kaar.�Als�burger�kun�je�meer�dan
je�denkt,�maar�zoek�zo�mogelijk
altijd�hulp�en�steun�bij�anderen.
Verdeel�de�taken.�Wijs�iemand
aan�en�zeg:�‘Jij�gaat�112�bellen.’”

„Hou�overzicht�en�schat�de�ri-
s�i�c�o’s�in”,�voegt�Otto�Adang,
lector�openbare�orde�&�gevaar-
beheersing�aan�de�politieaca-
demie,�daaraan�toe.�„Als�er�bij-
voorbeeld�publiek�staat�te�kij-
ken�of�een�weg�is�geblokkeerd,
kunnen�er�nog�meer�ongeluk-
ken�gebeuren.�Iemand�moet
daar�op�letten.”

Heel�belangrijk�ook,�zegt
Frits�de�Vries,�is:�niet�in�pa-
niek�raken. „Als�jij�wild�staat�te
schreeuwen�of�te�bewegen,
denken�mensen�‘wat�doet�die
vrouw�raar’,�terwijl�de�aandacht
gericht�moet�zijn�op�het�slacht-
offer.�Je�kunt�voorkomen�dat�je
in�paniek�raakt�door�tot�tien�te
tellen�en�hardop�te�benoemen
waar�je�bent�en�wat�je�ziet,�en
wat�er�moet�gebeuren.”Adang:
„Als�je�bijvoorbeeld�niet�tegen
bloed�kan,�ga�dan�geen�eerste
hulp�bieden�maar�focus�op�wat
je�wel�kan�doen.”

‘Als u
niets
d o e t . . .’
EERSTE�HULP Journalist Brigit
Kooijman trof een dode vrouw op
straat en wist eigenlijk niet direct
wat ze in zo’n situatie moet doen.
Door�onze�medewerker�Brigit�Kooijman

E
erst zag ik een paar voe-
ten. Van station Lely-
laan in Amsterdam-West
was ik op weg naar het
huis van mijn studeren-
de dochter, die met

griep in bed lag. Half twee ’s mid-
dags, een van de zwaarste stormen
ooit gemeten in Nederland was in-
middels gaan luwen, maar de vreem-
de, crisisachtige atmosfeer hing nog
in de stad. Het was een vrouw van
mijn leeftijd, rond de vijftig, met
kort, krullend, grijsblond haar, een
blauwe spijkerbroek en een lichtgeel
spijkerjasje aan. En ze was dood.

Hoeveel overledenen heb ik in
mijn leven gezien? Niet veel, en ze
waren in alle gevallen verzorgd en
opgemaakt en in een kist gelegd, zo-
dat het leek alsof ze sliepen. Deze
vrouw was, zeg maar, dood-dood.
Natuurlijk belde ik 112. Maar toen de
medewerker aan de andere kant van
de lijn me instructies begon te geven
om te reanimeren, protesteerde ik:
„Deze mevrouw is dóód.” Waarop de
man antwoordde: „Als u niets doet,
gaat dat zéker gebeuren.”

Ik duwde zachtjes tegen haar bo-
venarm, die veerde niet terug. Haar
lippen waren wit en haar ogen ston-
den wijd opengesperd. Toch begreep
ik wel dat er een protocol moet zijn en
dat ik, zonder zelfs maar een EHBO-
diploma, moeilijk in mijn eentje kon
bepalen dat medisch handelen geen
zin meer had. Dus gaf ik mijn telefoon
aan een jongeman die er inmiddels
bij was komen staan. Hij knielde
naast de vrouw neer en begon dapper
op haar borstkas te drukken, op aan-
wijzingen van de 112-man. Ik besloot
ter plekke om eindelijk eens een rea-
nimatiecursus te volgen, daar leer-
den ze je waarschijnlijk ook wat je in
dit soort wanhopige situaties het bes-
te kunt doen, en waarom.

Toen de politie was gearriveerd,
heb ik nog even staan kijken hoe die
kloek en zonder aarzelen het reani-
meren overnam, en liep toen door
naar het huis van mijn dochter. Op de
terugweg, een paar uur later, waren
agenten een rood-wit tentje aan het
opvouwen. Ik vertelde dat ik de me-
vrouw gevonden had, en dat ik het er
qua reanimatie niet best vanaf had ge-
bracht. Daar hoefde ik me niet schul-

dig over te voelen, stelde een oudere
agente met moederlijke blik me ge-
rust: mevrouw was niet meer te hel-
pen geweest, dat had ik goed gezien.
Om er na een korte stilte aan toe te
voegen: „Het was haar eigen keuze.”
Haar ogen gingen veelbetekenend
omhoog, de gevel van de flat langs.

De eerste twee, drie weken dacht
ik elke dag wel even aan haar, meest-
al voor het slapengaan. Ik nam me
voor om uit te zoeken wie ze was, de
vrouw die een woeste januaridag uit-
koos om van twaalf hoog naar bene-
den te springen, en misschien voor
de krant een mooie necrologie over
haar te schrijven. Maar ’s ochtends
gaf ik me telkens weer over aan de
waan van de dag, en langzaam ver-
vaagde het beeld van die krullen op
het grauwe trottoir. Voor die reani-
matiecursus meldde ik me wel aan.

En ik schreef een stukje op
Facebook. De reacties waren talrijk
en emotioneel. Flink wat van mijn
Facebook-vrienden bleken soortgelij-
ke gebeurtenissen te hebben meege-
maakt: plotseling opkomende kwes-
ties van leven of dood, op straat of el-
ders in de openbare ruimte. Mijn
vroegere tandarts, die tegenwoordig
een strandtent runt in Zandvoort, had
ooit een aangespoelde drenkeling ge-
vonden. Een collega zat eens in Parijs
op een terrasje toen er ineens een
vrouw van boven viel, dwars door de
luifel, en naast haar op de stoep neer-
plofte. Tijdens een echtelijke ruzie
van een balkon gevallen, googelde ze
later. Een vriendin vertelde dat op de
Zeedijk in Amsterdam een keer voor
haar ogen een drugsverslaafde be-
wusteloos in elkaar zakte.

Hoe treurig het lot van de vrouw
die ik aantrof ook was, ik realiseerde
me dat ik er zelf goed van af was ge-
komen. Omdat ze al overleden was,
kon ik niet tekortschieten in de hulp-
verlening. Ze had niet in een plas
bloed gelegen of in een verwrongen
houding met uitstekende botten.
Een volgende keer zou dat weleens
allemaal anders kunnen zijn. Ko-
mende week is de reanimatiecursus.

Praten�over�zelfdoding�kan�bij�hulp-�en
preventielijn�‘Zelfmoord?�Praat�erover’.
Telefoonnummer�0900-0113�of
w�w�w.11�3�.�n�l

Vo�o�r�b�e�re�i�d�i�n�g
Weet�altijd�waar
je�bent

„Wees�mentaal�voorbereid.
Nadenken�over�wat�je�in�een
bepaalde�situatie�zou�doen,
helpt”,�zegt�Otto�Adang,�lector
Openbare�Orde�&�Gevaarbe-
heersing�aan�de�politieacade-
mie.�„In�de�tijd�dat�ik�werkte�als
apenonderzoeker�verdronk
chimpansee�Nikkie�in�de�gracht
van�het�apenverblijf.�Ik�was�daar
niet�bij;�het�gebeurde�voordat�ik
die�dag�bij�het�observatorium
arriveerde.�Toen�later�een�ande-
re�chimpansee�te�water�raakte,
ben�ik�hem�achterna�gespron-
gen�en�heb�hem�op�de�kant�ge-
trokken.�Dat�ik�snel�genoeg�wist
te�handelen,�kwam�mede�om-
dat�ik�die�eerdere�situatie�gevi-
sualiseerd�had�en�bedacht�had
wat�ik�zou�doen�als�het�weer�ge-
beurde.�Verder�kun�je�je�ook
praktisch�voorbereiden�op�be-
paalde�situaties,�bijvoorbeeld
door�een�reanimatiecursus�te
volgen.�En�als�je�in�de�buurt
woont�of�werkt�van�water,�om
wat�te�noemen,�zorg�dan�dat�de
nodige�hulpmiddelen�bij�de
hand�hebt.”

Weet�altijd�waar�je�bent,�tipt
Frits�de�Vries,�wijkagent�in
Haarlem�en�al�veertig�jaar�poli-
tieman.�„Misschien�is�het�be-
roepsdeformatie,�maar�ik�kijk
altijd�naar�het�straatnaambord-
je�als�ik�een�onbekende�straat�in
loop.�Wanneer�je�bij�een�nood-
situatie�eerst�Google�maps
moet�openen,�kost�dat�tijd.”

Onze�hulpvaardigheid�is�gro-
ter�als�het�slachtoffer�iemand
is�met�wie�we�ons�kunnen
i�d�e�n�t�i�f�i�c�e�re�n�. „Uit�onderzoek
blijkt�dat�iemand�in�pak�met
stropdas�sneller�geholpen
wordt�dan�een�zwerverachtig
type,” zegt�Adang.�„Mensen�die
haast�hebben�zijn�ook�minder
geneigd�om�te�helpen.”

En�dan�is�er�nog�het�zogehe-
ten�bystander-effect,�het�psy-
chologische�mechanisme
waarbij�ons�brein�ons�wijs-
maakt�dat�er�niets�aan�de�hand
is,�omdat�niemand�in�de�omge-
ving�reageert.�De�Vries:�„Je
ogen�kunnen�in�feite�niet�gelo-
ven�wat�ze�zien.�Als�anderen
dan�gewoon�voorbijlopen,�ga�je
vanzelf�denken:�‘het�zal�wel�aan
mij�liggen’.�Maar�die�andere
mensen�denken�precies�het-
zelfde�en�dus�gebeurt�er�niets.”
Adang:�„Het�heeft�ook�te�maken
met�de�manier�waarop�we�in�de
samenleving�de�taken�verdeeld
hebben;�ook�al�is�er�in�de�prak-
tijk�veel�hulpvaardigheid�in�Ne-
derland,�burgers�voelen�het�niet
altijd�als�hun�verantwoordelijk-
heid�om�te�helpen,�zeker�niet�in
een�anonieme�omgeving�als
een�grote�stad.”
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